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O FC Porto venceu ontem 
à tarde o Benfica por 25-24 
na final do Torneio de Portu-
gal, prova que durante quatro 
dias decorreu no Multiusos de 
Fafe. Ao intervalo, a formação 
azul e branca, orientada por 
Ljubomir Obradovic, vencia 
por 12-10.

Foi um jogo em que o FC 
Porto dominou o marcador 
durante quase todo o tempo. 

Apenas à passagem do minu-
to 17 os benfiquistas passa-
ram para a frente do marca-
dor (6-7) mas por breves ins-
tantes. De resto, a equipa nor-
tenha mostrou uma consistên-
cia defensiva que lhe permi-
tiu fazer uma boa gestão do 
jogo, chegando ao intervalo a 
vencer por dois golos (12-10), 
a maior vantagem que teve no 
primeiro tempo.

Os minutos iniciais do se-
gundo tempo mostraram 
história semelhante, com o FC 
Porto a chegar pela primei-
ra vez a uma vantagem de 
quatro golos aos 38 minutos 
(17-13). Reagiu muito bem o 
Benfica, com um parcial de 
0-4 que voltou a empatar a 
partida aos 44 minutos. O 
jogo continuou equilibrado, 
com empates sucessivos e o 

FC Porto na frente do marca-
dor por margem mínima, até 
que à entrada dos cinco mi-
nutos finais Dario Andrade fez 
o 22-20. O Benfica ainda em-
pataria, por Rui Silva, primei-
ro (22-22), e por David Tavares, 
depois (23-23), mas dois go-
los de Pedro Spínola e Ricar-
do Moreira acabaram por sen-
tenciar a partida não sem que, 
pelo meio, ficassem uma falha 

técnica, a 30 segundos do fim, 
e um remate ao guarda-redes, 
a 17 segundos do apito final, 
situações em que o Benfica 
poderia ter empatado.

Sporting
vence ABC 

No jogo de atribuição dos 3.º 
e 4.º lugares, o Sporting ven-
ceu o ABC de Braga por 32-
27, numa partida que a for-
mação do Sul dominou qua-
se sempre, mantendo sempre 
avanço confortável no marca-
dor. Os leões chegaram rapi-
damente a uma vantagem de 
cinco golos (7-2, aos sete mi-
nutos), com o ABC a reagir e 
a chegar à desvantagem mí-

nima (9-8) à passagem do mi-
nuto 14. A defesa dos braca-
renses mostrou sempre muitas 
dificuldades, como reconhece-
ria na final da partida o trei-
nador Carlos Resende.

A história do segundo tem-
po é semelhante, com o Spor-
ting a mostrar domínio no mar-
cador. O melhor que o ABC 
conseguiu foi reduzir por várias 
vezes a desvantagem para três 
golos, a última das quais a três 
minutos e meio do final.

No jogo de atribuição dos 
5.º e 6.º lugares, os suecos do 
Lugi Handboll venceram a se-
lecção de Angola por 25-21, 
conquistando assim o quin-
to lugar.

Prémios individuais 

José Pedro Coelho
foi o melhor marcador

A organização do torneio decidiu ainda atribuir prémios indi-

viduais no final da competição. Entre os vencedores, destaque 

para José Pedro Coelho, jogador do ABC e que foi o melhor 

marcador da prova, com 24 golos. 

Eis os vencedores: 

MVP (Melhor Jogador): Dario Andrade (FC Porto)

Melhor Marcador (24 golos): José Pedro Coelho (ABC de 

Braga)

Melhor Guarda-Redes: Hugo Laurentino (FC Porto)

José Ricardo Costa em situação ofensiva do ABC

ABC perdeu e acabou no 4.º lugar 

FC Porto vence Benfica
na final do Torneio de Portugal

DR
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O bracarense Jorge Rodri-
gues foi distinguido pela Fe-
deração Portuguesa de Ande-
bol com o “Prémio Reconhe-
cimento” pelo seu contributo 
para o crescimento da moda-
lidade no nosso país e além 
fronteiras. 

O antigo presidente do ABC 
e dirigente do Xico de Holan-
da e da FP Andebol teve o seu 
ponto alto no dirigismo quan-
do levou a equipa do ABC à fi-
nal da Liga dos Campeões Eu-
ropeus contra o Teka de San-
tander, em 1994. «O andebol 
é a minha paixão. Vivo para 
esta modalidade e por isso 
não é sacrifício nenhum aju-
dar. O andebol agora está di-
ferente. No meu tempo con-
tratavam-se jogadores, agora 

Durante uma semana a cidade de Fafe foi a Capital do Andebol em Portugal 

Primeira Gala homenageou 
atletas e dirigentes
��  António Valdemar

Durante uma semana a ci-
dade de Fafe foi a capital do 
andebol português. O Torneio 
de Andebol de Portugal ani-
mou as bancadas do Pavilhão 
Multiusos, entre os dias 25 e 
28, enquanto decorriam vá-
rias actividades de rua como 
a Feira de Andebol, que le-
vou muito público aos stands
dos vários clubes que esta-
vam expostos no centro da 
cidade fafense. 

No entanto, o ponto alto e 
de maior “glamour” decorreu 
na noite de sábado, no au-
ditório do Cine Teatro, com 
a realização da 1.ª Gala do 
Andebol. 

O evento, que promete vol-
tar nos próximos anos, preten-
de homenagear os actuais e 
ex-dirigentes da modalidade, 
atletas e todas as personali-
dades que contribuíram para 
que o andebol se tornasse na 
segunda maior modalidade 
desportiva em Portugal, logo 
a seguir ao futebol.

«É o momento de reconhe-

Jorge Rodrigues distinguido com o Prémio Reconhecimento

«O andebol é a minha paixão» 

Alguns dos atletas homenageados na Gala em Fafe

Augusto Silva, presidente da AA Braga

«Prémio pelo trabalho 
dos clubes»

«Queremos marcar um momento e uma viragem no cres-

cimento natural da modalidade nos últimos anos e alguma 

unificação em torno do mesmo projecto em termos globais. 

O distrito de Braga tem vindo a cotar-se nos últimos anos 

como a capital do andebol nacional. Lutamos com algumas 

dificuldades nas equipas seniores, mas no que diz respeito 

à formação continuamos no topo em termos nacionais. Os 

nossos clubes estão com gestões rigorosas, isso é o mais 

importante. O trabalho que o ABC está a fazer é exemplar. É 

um prémio pelo trabalho dos clubes e agentes da modalidade 

em prol do andebol». 

Luís Teles, presidente do ABC 

«Importante reconhecer 
quem trabalha» 

«É importante reconhecer publicamente os que trabalham 

em prol da modalidade. A Associação de Andebol de Braga 

é uma das associações que mais trabalha para o desenvolvi-

mento da modalidade. No Minho é onde se faz o trabalho de 

fundo do andebol».

Os galardoados da noite 
Melhor Dirigente
Carlos Pereira (AM Madeira Andebol SAD)

Melhor Dupla de Árbitros
Eurico Nicolau e Ivan Caçador (A.A Leiria)

Melhor Treinador
Ljubomir Obradovic (FC Porto)

Melhor Guarda-redes
Hugo Laurentino (FC Porto)

Melhor Marcador
Ricardo Moreira (FC Porto)

Melhor Jogador
Carlos Carneiro (Benfica)

Jogador Revelação
João Miguel Ferraz (Madeira SAD)

Melhor Jogadora
Ana Seabra (Gil Eanes)

Melhor Jogador
Carlos Carneiro (Benfica)

Prémio Reconhecimento
Jorge Rodrigues

Prémio Carreira
Pedro Feist

Prémio Homenagem
José Garcia França

os clubes vivem da sua cante-
ra, isso é bonito. O ABC é um 
bom exemplo. Vive de joga-

dores formados desde as ori-
gens bem apoiados pelos seus 
técnicos e dirigentes. Podem 

não ser campeões, mais ain-
da hoje é a catedral do ande-
bol», atirou. 

cer o mérito de muitas pessoas
que deram muito ao ande-
bol. Queríamos que isto fosse 
uma semana de Andebol des-
de a competição à recriação. 
O futuro passa por uma gran-
de interacção com o despor-
to escolar e com o movimento 
associativo. O distrito de Braga 
continua a ser um dos expo-
entes da qualidade do nosso 
andebol. Estamos a alargar a 
base a outros concelhos com 

a celebração de protocolos», 
vincou, Henrique Torrinha, pre-
sidente da Federação Portu-
guesa de Andebol. 

A 1.ª Gala do Andebol ser-
viu ainda para homenagear
vários jogadores internacio-
nais portugueses masculi-
nos e femininos que foram 
distinguidos com as meda-
lhas de ouro e de excelên-
cia. Assim, no sector femini-
no, Judite Paris e Regina Fer-

reira receberam a medalha 
de ouro pelo facto de atin-
girem as 75 internacionali-
zações, bem como no sector 
masculino Carlos Ferreira, Mi-
guel Fernandes, Ricardo Cos-
ta, David Tavares, João Lopes, 
Inácio Carmo, Rui Rocha, Pau-
lo Faria e Armando Reis, pe-
las mais de 100 internaciona-
lizações. Carlos Resende, Luís 
Covas, Carlos Galambas, Filipe 
Cruz e Eduardo Filipe recebe-

ram a medalha de excelência 
por terem representado a Se-
lecção Nacional mais de 150 

vezes e Juliana Sousa e Ana 
Seabra pelas mais de 125 in-
ternacionalizações. 

Jorge Rodrigues foi distinguido pela sua dedicação ao andebol
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O FC Porto venceu ontem o Torneio de Portugal de andebol, em Fafe, ao 
derrotar o Benfica, por 25-24, numa final equilibrada. Wilson Davyes e 
Ricardo Moreira foram os melhores marcadores dos “dragões”, com  6 
golos cada, tantos quantos marcou David Tavares pelos “encarnados”.

O
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> joana russo belo

Um golo de David Tavares a
pouco mais de dois minutos para
o final do jogo, ditou o triunfo
ao Benfica (29-28), frente a um
ABC de garra, mas impotente
para travar a organização encar-
nada, determinante nos minutos
finais. Num jogo frenético e re-
nhido, com mudanças cons-
tantes no marcador, o ABC aca-
bou por ser afastado da final do
Torneio de Portugal em Ande-
bol, competição que encerra ho-
je em Fafe.

A equipa bracarense, orientada
por Carlos Resende irá agora lu-
tar pelo terceiro lugar, depois de
um grande jogo no duelo com a
super equipa do Benfica, agora
com Jorge Rito no comando téc-
nico, que trocou Braga pela ca-
pital esta época.

O jogo da terceira jornada da
prova acabou por ser um exce-

lente teste nesta fase de prepara-
ção da nova temporada, sobretu-
do para os bracarenses, que de-
ram uma demonstração de ati-
tude e garra, diante de um forte
candidato ao título. José Pedro
Coelho - lateral esquerdo re-
forço, ex-Madeira SAD - esteve
em destaque na equipa do ABC,
ao apontar sete dos 28 golos

bracarenses. 
O Benfica entrou mais forte na

partida e esteve em vantagem
até aos dez minutos de jogo, al-
tura em que um golo de José Ro-
lo colocou o ABC pela primeira
vez na frente do marcador (6-5).
O equilíbrio foi a toada principal
do encontro, com as duas equi-
pas à procura, claramente, da

vitória - que, aliás, poderia ter
caído para qualquer uma - e um
painel quase sempre com apenas
um golo de diferença ou em
igualdade. 

Dois golos seguidos de Pedro
Seabra permitiram ao ABC ir a
vencer para o intervalo, supre-
macia mínima, desfeita na se-
gunda parte, onde os encarnados
revelaram maior raça, motiva-
ção que deu a passagem à final.

A incerteza no resultado man-
teve-se sempre durante o segun-

do tempo, com o ABC na frente
em várias situações, mas sempre
com resposta forte do Benfica. 

O facto de a maior diferença no
marcador ter sido apenas de dois
golos, revela o equilíbrio que se
viu em jogo. Em vantagem a
cinco minutos para o final, fruto
de um golo de Álvaro Rodri-
gues, o ABC acabou por consen-
tir o empate, no minuto seguinte,
devido a algumas desatenções
fatais, e viu David Tavares apon-
tar o golo do triunfo quando fal-
tavam pouco mais de dois minu-
tos para o apito final.

ABC vai agora lutar pelo ter-
ceiro lugar no Torneio.

Instantes finais foram fatais
O ABC de Braga foi afastado da final do Torneio de Portugal Cidade Fafe 2011. Equipa bracarense foi derrotada
pelo Benfica, por 28-29, num jogo renhido e bem disputado. Bracarenses vão lutar pelo terceiro lugar com Sporting.

FPA

José Rolo apontou três golos no duelo com o Benfica

TORNEIO PORTUGAL

> ABC venceu na primeira jornada, mas ontem não conseguiu levar a melhor frente aos encarnados.

ANDEBOLABC DERROTADO PELO BENFICA (28-29)

ABC  281 

Humberto Gomes, José Rolo (3), Fábio
Antunes (3), João Rodrigues, Tiago
Pereira (2), Pedro Seabra (2), João
Santos, Miguel Sarmento (1), Rui
Lourenço (2), Mário Peixoto (1), José
Costa (2), José Pedro Coelho (7), Álvaro
Rodrigues (5), Bruno Dias, André
Azevedo e Nuno Rebelo.
Treinador: Carlos Resende

BENFICA  291 

Pedro Peneda, David Tavares (7), João
Lopes, João Pais (1), Georgi Zaikin,
Cláudio Pedroso (3), Miguel Espinha,
Nuno Roque (1), Pedro Graça, Ricardo
Candeias, Carlos Carneiro (1), Rui Silva
(4), Nuno Grilo (3), António Areia (1),
José Costa (2) e Inácio Carmo (6). 
Treinador: Jorge Rito

Pavi lhão Mult iusos de Fafe
Árbi t ros: Eurico Nicolau e Ivan
Caçador. 
Intervalo: 15-14

FC PORTO  201 

Alfredo Quintana, Ricardo Pesqueira,
João Ramos, Eduardo Filipe, Ricardo
Costa (2), Filipe Mota (1), Pedro
Spínola (3), Hugo Laurentino, Tiago
Rocha (4), Dario Andrade (6), Ricardo
Moreira, Sérgio Rola, Wilson Davyes
(1), Tiago Silva e Nenad Malendric (3).
Treinador: Ljubomir Obradovic

SPORTING  181 

Hugo Figueira, Pedro Portela, Bruno
Moreira, Luís Oliveira, Zoran Radojevic,
Rui Silva, Pedro Solha (1), Carlos
Siqueira, Ricardo Dias (2), Ricardo
Barrao, João Pinto (4), Ricardo Correia,
João Paulo Pinto (3), Daniel Muresan,
Hugo Rocha e Fábio Magalhães (8). 
Treinador: Branislav Pokrajac

Árbi t ros: Daniel Freitas e César
Carvalho. 
Intervalo: 10-7

José
Pedro Coelho

(ex-Madeira SAD) 
esteve em destaque na

equipa do ABC ao 
apontar sete dos
28 golos braca-

renses.

AGENDA

Grande final
às 17 horas
O Torneio de Portugal Cidade
de Fafe 2011 encerra, hoje, no
Pavilhão Multiusos de Fafe.
Depois de quatro dias de
competição, a festa do andebol
termina com a grande final
agendada para as 17 horas.
Frente-a-frente vão estar
Benfica e FC Porto.
O ABC de Braga entra em prova
às 14.30 horas, para disputar o
terceiro lugar, diante do
Sporting.
Antes, pelas 11 horas, a
Selecção de Angola mede
forças com o Lugi Handboll,
para atribuir o 5.º e 6.º lugares.
A entrada nos jogos é gratuita.

> j. r. b.

O FC Porto garantiu o lugar na
final do Torneio de Portugal
Cidade de Fafe 2011, depois do
triunfo frente ao Sporting, por
20-18. A equipa orientada por
Ljubomir Obradovic vai agora
disputar o título com o Benfica,
que venceu o ABC, por 29-28.

O FC Porto dominou o encon-
tro desde o início, chegando
mesmo ao intervalo em van-
tagem (10-7). Na segunda parte,
a pressão ofensiva dos azuis e
brancos aumentou, com mais
dez golos. Dario Andrade (com
seis golos) foi eleito o MVP da
partida. 

AZUIS E BRANCOS VENCERAM SPORTING

FC Porto e Benfica na final

FPA

Depois de vencer o ABC, Benfica vai agora medir forças com o FC Porto Página 14
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> joana russo belo

Apesar da derrota com o Benfi-

ca, e consecutivo afastamento da

final do Torneio de Portugal

Cidade de Fafe 2011, Carlos Re-

sende gostou da entrega e ati-

tude dos jogadores do ABC no

jogo da terceira jornada da com-

petição. O técnico realçou o bom

desempenho colectivo, num jo-

go em que o resultado era o me-

nos importante, nesta fase de

preparação da equipa para a no-

va temporada.

“Da mesma forma que o trei-

nador do Benfica ficou satisfeito

com a bravura dos atletas eu

fiquei muito satisfeito com a en-

trega dos meus. Tinha-lhes dito

que, mais importante do que

perder ou ganhar, era aproveitar

este momento para preparar a

equipa e que tentássemos colo-

car em jogo tudo o que já cons-

truímos com equipa. Apesar de

termos cometido alguns erros,

perfeitamente normais para

quem está a treinar há três sema-

nas, estou satisfeito com os jo-

gadores, porque senti que deram

o máximo”, sublinhou o novo

treinador dos bracarenses.

Em jeito de balanço do traba-

lho realizado nesta fase de ar-

ranque de época, Carlos Re-

sende lembra as mudanças na

equipa, mas diz estar satisfeito:

“está a correr muito bem, os

atletas estão a corresponder bem

e de uma forma muito positiva.

Claro que têm havido algumas

alterações, mudou o treinador, a

forma de treinar, entraram jo-

gadores novos, o Pedro Seabra e

o José Pedro Coelho, que têm

dado uma boa resposta. Estamos

num processo de construção,

ainda bastante embrionário e va-

mos evoluir muito mais. Noto

que ainda nos falta aquela ca-

pacidade de decisão ao longo

dos 60 minutos nomeadamente

nos momentos finais, mas é per-

feitamente normal nesta fase de

época”, frisou o técnico.

“Satisfeito com os jogadores
porque deram o máximo”
Carlos Resende gostou da atitude da equipa do ABC no encontro com o Benfica. Apesar da
derrota, o técnico realçou entrega dos jogadores. Balanço do início da época é positivo.

FPA

Carlos Resende faz um balanço bastante positivo do trabalho neste arranque de época 

TORNEIO PORTUGAL 

> Carlos Carneiro (Benfica) e Vera Lopes (Gil Eanes) eleitos os melhores jogadores na Gala do Andebol.

ANDEBOLCARLOS RESENDE DESTACOU ENTREGA DA EQUIPA

lll

“O jogo não foi brilhante
do ponto de vista da nossa
actuação. Fizemos um jogo
péssimo, muito descontro-
lado com pouca organiza-
ção. Mas a culpa não é
apenas do Benfica, pois
tivemos pela frente uma
equipa do ABC bem organi-
zada para contrariar as
nossas soluções. Os atle-
tas tiveram de lutar até à
exaustão para estarem na
primeira final deste ano.
O resultado esteve sempre
muito apertado e estive-
mos em risco de perder.
Tivemos de apelar ao es-
pírito de entrega e raça”.

Jorge Rito (treinador Benfica)

lll

“Entrámos neste torneio
com o intuito de preparar a
equipa para o campeonato
e introduzir alguns novos
métodos do treinador.
Gostávamos de ter ganho,
mas sabíamos que ia ser
difícil chegar à final, o
Benfica tem uma grande
equipa e conseguiram a
vitória na parte final.
Acredito nesta equipa”. 

Tiago Pereira (ABC)

lll

“O que interessa é
preparar a equipa para o
campeonato. Este foi o pior
jogo dos seis que já dis-
putámos até ao momento
nesta fase de início de
época. Estamos a trabalhar
para melhorar cada vez
mais. Podíamos ter perdi-
do com o ABC”. 

David Tavares 
(Benfica - eleito o MVP do jogo)

> j. r. b.

O ponto alto da semana do ande-

bol nacional - que decorreu nos

últimos dias, em Fafe - foi a

Gala do Andebol, que teve lugar

no Cine Teatro, e distinguiu Car-

los Carneiro (Benfica) e Vera

Lopes (Gil Eanes) com o ‘Pré-

mio Melhor Jogador’. 

O evento - que juntou cerca de

300 convidados - serviu para

distinguir e reconhecer aqueles

que mais se destacaram e con-

tribuíram para o contínuo desen-

volvimento e sucesso do ande-

bol, através de um trabalho pro-

longado, de esforço e dedicação

à modalidade.

Carlos Carneiro discutiu o títu-

lo de ‘Melhor Jogador Masculi-

no’ com Tiago Rocha e Hugo

Laurentino, ambos do FC Porto,

enquanto Vera Lopes bateu as

outras duas nomeadas, a colega

de equipa, Ana Seabra, e Cláu-

dia Aguiar, do Madeira SAD.

Quanto a João Miguel Ferraz,

do Madeira SAD, foi considera-

do o ‘Jogador Revelação’, en-

quanto a distinção para a melhor

dupla de arbitragem foi para os

leirienses Eurico Nicolau e Ivan

Caçador, que se impuseram a

Duarte Santos/Ricardo Vieira

(Madeira) e Daniel Freitas/César

Carvalho (Braga).

Carlos Pereira, do Madeira

SAD, venceu o ‘Prémio Melhor

Dirigente’, enquanto Ljubomir

Obradovic, técnico do campeão

nacional ao serviço do FC Porto,

impôs-se a Paulo Fidalgo (Ma-

deira SAD) e João Florêncio

(Gil Eanes) arrecadando o troféu

destinado ao ‘Melhor Treina-

dor’.

Foi ainda distinguido José Gar-

cia França, com o ‘Prémio Ho-

menagem’; Pedro Feist ‘Prémio

Carreira’ e, ainda, Jorge Rodri-

gues, agraciado com o ‘Prémio

Reconhecimento’.

Na gala foram também en-

tregues os prémios do ‘Andebol

1- época 2010/ 2011’, respon-

sabilidade do ‘Andystat’: ‘Me-

lhor Jogador’ - Carlos Carneiro

(Benfica); ‘Melhor Marcador’ –

Ricardo Moreira (FC Porto) e

‘Melhor Guarda-Redes’ - Hugo

Laurentino (FC Porto).

Durante a cerimónia, vários jo-

gadores internacionais portugue-

ses, masculinos e femininos, re-

ceberam também distinções pelo

percurso ao serviço das selec-

ções nacionais.

GALA DO ANDEBOL

Carlos Carneiro e Vera Lopes distinguidos

D.R.

O evento reuniu cerca de 300 convidados no Cine Teatro, em Fafe
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ABC perde com Benfica
no Torneio de Portugal
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DR

FESTA DO ANDEBOL EM FAFE

Torneio de Portugal: 
ABC perde com Benfica 
>> 25 e 26

Página 17



A18

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,13 x 25,92 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 37187045 28-08-2011

Ulisses Pereira subscreve 
petição pela valorização 
do jovem atleta português
� O deputado do PSD, Ulisses
Pereira, eleito pelo círculo de
Aveiro, é um dos subscritores da
uma petição pela valorização do
jovem atleta português nas mais
diversas modalidades, lançada
pela JSD.

A petição promovida pela
estrutura de jovens do PSD tem
como objectivo promover um
debate público sobre a valoriza-
ção dos jovens atletas portu-
gueses nas mais diversas moda-
lidades desportivas. “Urge pro-
mover a prática desportiva alia-
da à afirmação dos atletas portu-
gueses”, defende-se no docu-
mento. 

Depois de vários deputados do
PSD, de João Almeida, vice-presi-
dente do CDS, Fernando Seara,
autarca de Sintra, Joana Pratas,
ex-atleta olímpica presente em
três edições dos jogos, Pedro

Cary, internacional português de
futsal, juntaram-se o presidente
do Comité Olímpico Português,
Vicente Moura, o ciclista Cândi-
do Barbosa, Pedro Roma, ex-
capitão da Académica de Coim-
bra, e o aveirense Ulisses Pereira,
deputado do PSD e vice-presi-
dente da Federação Portuguesa
de Andebol.

Esta petição será apresentada à
Assembleia da República, ao Go-
verno, às autarquias, ao Comité
Olímpico Portugal, à Confede-
ração do Desporto de Portugal,
aos eurodeputados portugueses,
às federações e associações, aos
dirigentes desportivos, aos sindi-
catos de atletas e, principalmente,
aos atletas e antigos atletas portu-
gueses.

O link para subscrever a peti-
ção é o seguinte: http://www. peti-
caopublica.com/?pi=P2011N13333.l

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

ULISSES PEREIRA assina petição pela valorização dos jovens atletas
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